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Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4,  Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 

määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes“ § 3  p 2 ja Tallinna Haridusameti 

põhimääruse § 8 lg 2 p 2  alusel 

 

 

1. Teha alates 29. novembrist 2013 Tallinna Haridusameti juhataja 19.11.2013 käskkirjas nr HA-

4/61 järgmised muudatused:  

1.1 Täiendada käskkirja punktidega 1.47-1.51 ja sõnastada need järgmiselt:  

„ 

Jrk 

nr 

Teenus Ühik Hind 

käibemaksuta 

€ 

Käibemaksu määr 

% 

Lõpphind 

€ 

1.47. Suuskade laenutamine  Tund 0.70 Ei ole käive 

käibemaksuseaduse 

mõistes 

0.70 

1.48. Suusasaabaste laenutamine  Tund 0.70 Ei ole käive 

käibemaksuseaduse 

mõistes 

0.70 

1.49. Suusakeppide laenutamine  Tund 0.70 Ei ole käive 

käibemaksuseaduse 

mõistes 

0.70 

1.50. Staadioni kasutamine 

individuaaltreeninguteks  

täiskasvanule  

Tund 2.00 Ei ole käive 

käibemaksuseaduse 

mõistes 

2.00 

1.51. Staadioni kasutamine 

individuaaltreeninguteks  

õpilasele  

Tund 1.00 Ei ole käive 

käibemaksuseaduse 

mõistes 

1.00 

             „ 

1.2 Muuta punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:  

„ 3. Ruumide ja inventari kasutusse andmisel on võimalik üks alljärgnevatest hinnasoodustustest: 

3.1 ruumide ja inventari kasutusse andmisel õpilaste üritusteks ja ööbimiseks 

õpilasspordiklubidele ja kaitseväele kuni: 

  50% tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kella 18.00 - 21.00-st; 

  60% tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kella 18.00-ni ja alates kella 21.00-st ning reedest 

pühapäevani;  
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3.2 Juhul, kui ruume kasutatakse vähemalt 70 tundi õppeaasta jooksul, kuni:  

  20%, esmaspäevast neljapäevani kella 18.00 - 21.00-st; 

  30% tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kella 18.00-ni ja alates kella 21.00-st ning reedest 

pühapäevani;  

3.3 Juhul, kui kasutusse antavad ruumid asuvad hoones, mida ei ole peale 1995. aastat täies mahus 

renoveeritud, kuni: 

  25%, esmaspäevast neljapäevani kella 18.00 - 21.00-st; 

  35% tööpäevadel esmaspäevast neljapäevani kella 18.00-ni ja alates kella 21.00-st ning reedest 

pühapäevani.“ 

1.3 Täiendada käskkirja punktidega: 

„4
1
 Ujula kasutamine sisaldab riietusruumi ja sauna kasutamist ning pesemisvõimalusi.  

4
2
 Jõusaali kasutamine sisaldab riietusruumi kasutamist ja pesemisvõimalusi.“ 

 

 

2. Üldosakonnal teha käskkiri teatavaks Tallinna munitsipaalüldhariduskoolidele, Tallinna Kopli 

Ametikoolile ja Lasnamäe Lastekeskusele.  

3. Hinnad avalikustada Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus.  

4. Käskkirja on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva 

jooksul arvates käskkirja teatavaks tegemisest. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Andres Pajula 

Juhataja 

 


